
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Φίλες και φίλοι,

Υποδεχόµαστε την Άνοιξη µε ποιοτικές εκδη-
λώσεις, συνεχίζοντας να προσφέρουµε δω-
ρεάν ψυχαγωγία σε όλους, αναδεικνύοντας 
τον Πολιτισµό σε µια σταθερή αξία στο Ίλιον.

Το πρόγραµµα εκδηλώσεων του ∆ήµου Ιλίου για τον Απρίλιο 
και τον Μάιο περιλαµβάνει ποιοτικές εκδηλώσεις που σκοπό 
έχουν να προσφέρουν ευχάριστες στιγµές «ανάσες» ψυχα-
γωγίας, οι οποίες περιλαµβάνουν συναυλίες, αφιερώµατα, 
θεατρικές και µουσικοχορευτικές παραστάσεις, θέατρο για 
παιδιά, επετειακές και εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς και  
εκδηλώσεις σε συνεργασία µε τους Εθνικοτοπικούς, Πολιτι-
στικούς Συλλόγους και Σωµατεία του ∆ήµου µας. 

Σας προσκαλούµε και σας περιµένουµε να συµµετέχετε µε 
ελεύθερη είσοδο στις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του 
∆ήµου µας, οι οποίες µε τη δική σας ανταπόκριση έχουν ανα-
δείξει τον Πολιτισµό στο Ίλιον ως ένα ισχυρό αντίδοτο στην 
κρίση και έναν ακλόνητο δεσµό µε την εθνική µας κληρονοµιά.

Με εγκάρδιους χαιρετισµούς,

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος», ώρα 5.30 µ.µ.
«Στα ζάλα µου» της Μάρως Γεωργιλαδάκη 
Η ∆ιεύθυνση Πολιτισµού του ∆ήµου Ιλίου σας προσκαλεί 
στην παρουσίαση του βιβλίου της Μάρως Γεωργιλαδάκη µε τίτλο: 
«Στα ζάλα µου» µε οµιλητές:
Κριαράκης Γιάννης
Ορφανουδάκης Γρηγόρης
∆αµίγου Μίνα
Σαραντινού Κατερίνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ
Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος», ώρα 8.30 µ.µ. 
«Τα ήθη και τα έθιµα του Πάσχα στην µουσικοχορευτική Ελληνική 
παράδοση»
Ο Ελληνικός Παραδοσιακός χορευτικός όµι-
λος ΕΛ.ΠΑ.ΧΟ, καλεί τα µέλη και τους φίλους 
του οµίλου στην λαογραφική βραδιά µε θέµα: 
«Τα ήθη και τα έθιµα του Πάσχα στην µουσι-
κοχορευτική Ελληνική παράδοση».
Εισήγηση: Γιώργος Φραγκάκης, Λαογράφος 
Ε.Κ.Π.Α. – Χοροδιδάσκαλος.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, ώρα 9.15 µ.µ. 
«∆εύτε λάβετε Φως» 
Μια µουσική εκδήλωση απόλυτα συντονισµένη µε την κατανυκτι-
κή ατµόσφαιρα της Μ. Εβδοµάδας. ∆ύο µουσικοί-τραγουδιστές 
παίζουν επιλεγµένα κοµµάτια αποκλειστικά των Μ.Χατζιδάκι και 
Μ.Θεοδωράκη. Ένας ψάλτης µε εκκλησιστικούς ύµνους δηµι-
ουργεί την κατάλληλη ατµόσφαιρα ενώ δύο ηθοποιοί απαγγέλ-
λουν ποιήµατα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 28-29 & 30/4 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», ώρα 9.00 µ.µ. 
«Γέρµα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
Από τη Θεατρική Οµάδα θεατρΙΛΙΟΝ σε σκηνοθεσία Μπαντούνα Σταµάτη. 
«Γέρµα»: η στείρα, η άγονη, η άκαρπη, η στέρφα. Η τραγωδία της άτεκνης 
γυναίκας, της «άκαρπης» µήτρας, της στερηµένης από έρωτα ψυχής, που 
αβάσταχτα τυραννισµένη από το άλγος της στειρότητας, αλλά και «ταµένη» 
στη συζυγική ηθική και τιµή, γίνεται φόνισσα του άνδρα της. Ενός άντρα, 
που δεν επέλεξε, αλλά του προσφέρθηκε ψυχή τε και σώµατι για να επιτε-
λέσει τον προορισµό της, να καρπίσει τη νέα ζωή.  Ένας λυρικός ύµνος στη 
γονιµότητα, τη µητρότητα και την κοινωνική καταπίεση της γυναίκας, από 
τον µεγάλο Ισπανό ποιητή, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», ώρα 11.00 π.µ. 
«Η Ζεραλντίν και το ξωτικό της λίµνης»
Μεταξύ ονείρου και πραγµατικότητας θα ανακαλύψουµε 
µαζί, τη δύναµη της φιλίας, τη σηµασία της διαφορετικό-
τητας και της ισότητας και ότι όταν αγαπάµε µε όλη µας 
την ψυχή τα πάντα µπορούν να συµβούν! Με ζωντανή, 
πρωτότυπη µουσική.

Για παιδιά από 4 έως 10 ετών



ΜΑΪΟΣ 2017
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5  ΠΑΙ∆ΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ
Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, ώρα 10.30 π.µ.
«2ο κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού»
Σκοπός της εκδήλωσης είναι τα παιδιά να ψυχαγωγη-
θούν, να παίξουν και να επιµορφωθούν, σε οργανω-
µένες γωνιές µε πρωτότυπες δραστηριότητες. Παρέα 
µας πάντα …η άνοιξη, ο ήλιος και η καλή διάθεση της 
οµάδας µας! 
Συµµετέχουν τα ∆ηµοτικά σχολεία της πόλης

Για παιδιά από 6 έως 12 ετών

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», ώρα 8.00 µ.µ. 

«Ο Μάνος Λοΐζος στην απάνω γειτονίτσα» 
Ένα µουσικό αφιέρωµα µε αφορµή τα 
80 χρόνια από τη γέννηση και τα 35 από 
το θάνατο, του σηµαντικού δηµιουργού.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

Πύργος Βασιλίσσης (Κτήµα Σερπιέρη), ώρα 8:30 µ.µ.
«Οι διαδροµές του φεγγαριού» από την Αρκαδία στο Ίλιον.
Ο ∆ήµος Ιλίου σε συνεργασία µε το σύλλογο Αρκά-
δων Ιλίου και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, θα διοργα-
νώσουν από κοινού µια µουσικοχορευτική εκδήλωση 
αφιερωµένη στο µαγιάτικο φεγγάρι και τις διαδροµές 
του από την Αρκαδία στο Ίλιον. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/5 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος», ώρα 11.00 π.µ.
«Οι Φύλακες της Φύσης και η Μάχη της Υγιεινής ∆ιατροφής»
Οι Φύλακες της Φύσης σε µια νέα περιπέτεια προσπαθούν να αλ-
λάξουν την καθιστική ζωή και τις κακές διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών. 

Για παιδιά από 5 έως 15 ετών

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Λαογραφικό Μουσείο ∆ήµου Ιλίου (Κάλχου 53 και Πολυφήµου), ώρα 7.00 µ.µ. 

Ο ∆ήµος Ιλίου συµµετέχοντας στον εορτασµό της 
Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσείων θα πραγµατοποιήσει 
εκδήλωση στο χώρο του Λαογραφικού Μουσεί-
ου Ιλίου. Στην εκδήλωση αυτή θα βραβευτούν οι 
εργασίες των Σχολείων του ∆ήµου µας τα οποία 
επισκέφτηκαν τα εκθέµατά του κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2016-2017.



ΠΕΜΠΤΗ 18 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5 ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
Πλατεία Γεννηµατά (κεντρική πλατεία Ιλίου), από 10.00 π.µ. έως 9.00 µ.µ.
Εκδηλώσεις µνήµης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τον 
Σύλλογο Ποντίων «Μανουήλ Κοµνηνός»

• Πέµπτη 18 έως και Σάββατο 20/5 
Σε διαµορφωµένο θεµατικό περίπτερο θα πραγµα-
τοποιηθούν: Έκθεση φωτογραφίας, προβολή οπτι-
κοακουστικού υλικού, έκθεση βιβλίου και διανοµή 
έντυπου ενηµερωτικού υλικού.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017 
7:30 µ.µ Λαµπαδηφορία στους κεντρικούς δρόµους του Ιλίου
8:00 µ.µ Επιµνηµόσυνη δέηση στην Πλατεία Γεννηµατά. Θα ακολουθήσει µουσικοαφη-
γηµατικό δρώµενο αφιερωµένο στο ηρωικό αντάρτικο του Πόντου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος», ώρα 11.00 π.µ. 

«Οι Φύλακες της Φύσης, ο Φίλιππος, ο Φώτης, η Φωτούλα και η Μάχη 
της Ενέργειας»
Οι Φύλακες της Φύσης ενηµερώνουν τα παιδιά όλου του κόσµου για 
τη νέα απειλή: τα ηλεκτρονικά απόβλητα που µολύνουν ολοένα και πιο 
πολύ τον πλανήτη. 

Για παιδιά από 5 έως 15 ετών

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», ώρα 11.00 π.µ.
 
«Ο µικρός Τάκης και το ταξίδι του στις εποχές, τις 
φυλές, τις γεύσεις και τις παραδόσεις του κόσµου»
Τα παιδιά θα µάθουν τις συνήθειες, τις γαστρονοµικές και 
µουσικές-χορευτικές ιδιαιτερότητες του κόσµου µέσα από 
ένα συναρπαστικό ταξίδι.

Για παιδιά από 5 έως 15 ετών

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ




